
 (( مم  محمييي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس مجا * )) (( مب ررجو ربيي حل متا ا مذا مءا  ممءآ رسيي مجوال
مد رعدو حدو مم حل مما ا حدو ممي حل  )) البسملة آية مستقلة فسسي الكتسساب العزيسسز ليسسستمجوا

من السورة التي قبلها ول من السورة التي بعدها نقرأها فسسي أول كسسل
سورة إل سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهسسم لسسم يكتبوهسسا فسسي
هذه السورة فبقيت بدون بسملة، وما اشتهر عند العوام مسسن أن الجسسن
اختطفوا بسملة سورة البراءة فهذا ل شك أنه باطل لن اللسسه يقسول:((

))، ل يمكن أن يسلط عليهإناا نحنا نزلناا الذكرا جوإناا لها لحافظدونا 
الشياطين أو الجسسن حسستى يعتقسسدون لن اللسسه تعسسالى حمسساه حيسسن نزولسسه
وحماه بعد نزوله، أمسا مسا ذكسر عسن بعسض العلمساء أنهسا لسم يسذكر فيهسا
اا البسملة لنها نزلت بالسيف، وفيها المر بقتال المشركين، فهسسذا أيضسس
غير صحيح لن البسملة بركة، وفي هسذه اللدلسة مسن أعظسسم مسا يطلسسب
فيها البركة، على كسسل حسسال هسسي آيسسة مسسستقلة فسسي أول كسسل سسسورة إل
سورة براءة، وليست من الفاتحة على القول الراجح، والسسذي لدل عليسسه
الحديث القدسي وهو قوله تبارك وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى اللسسه

قسمتا الصييل ةا بمينيييا جوبمييينعليه و على آله وسسسلم، أنسسه قسسال:: ( 
، ... )عبديا نصفمين،ا فإذاا قالا الحمدا للها قال:ا حمدنيا عبييدي

الخ الحديث، وهذا يدل على أن البسسسملة ليسسست مسسن الفاتحسسة، وكسسذلك
أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه إياها جبريل
ولم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم فدل هذا على أنها ليسسست مسسن

 )): الواوجوالسماءا ذاتا البرجوجالفاتحة من السورة.  قوله تعالى: (( 
 )): أيذاتا الييبرجوجهذه حرف قسم يعني يقسم تعسسالى بالسسسماء، (( 

صاحبة البروج، والبروج هي: جمع برج، وهسسو المجموعسسة العظيمسسة مسسن
اا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها، والسسبروج عنسسد النجوم وسميت بروج
لل فثسسور فجسسوزاء اا جمعت في قول النسساظم: حمسس الفلكيين اثنا عشر برج
لس لب قسسسسو لد سنبسسلسسسسة ميسسسسسسسزان، فعقسسسسر فسسسرطان *** فأسسسسسسسسسسس
اا، فجسسسسسسسسسدي *** وكسذا لدلو وذي آخرها الحيتان  هذه اثنسسا عشسسر برجسس
ثلثة منها للربيع، وثلثة للصيف، وثلثة للخريف، وثلثة للشتاء، فيقسسسم
الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج وله تعالى أن يقسسسم بمسسا
شاء من خلقه، أما نحن فل نقسم إل بالله: بأسمائه وصفاته، ول نقسم
بشيء من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آلسسه وسسسلم: (

ااا فلميحلفا باللها أجوا لميصمت منا حلف )، ولقوله: ( منا كانا حالف
 )، (( والسسسماء ذات السسبروج )): إذنبغميرا اللها فقدا كفرا أجوا أشييرك



ذات السسبروج : أي صسساحبة السسبروج، وهسسو المجموعسسة العظيمسسة مسسن
اا.  ((   )) : اليسسومجوالميدوما المدوعييدودالنجوم،وفي السماء اثنا عشر برج

الموعولد هو يوم القيامة، وعد الله تعسسالى بسسه وبينسسه فسسي كتسسابه، ونصسسب
اا، كمسسا قسسال تعسسالى: (( عليه اللدلة العقلية التي تدل على أنه واقسسع حتمسس

رنيياا كنيياا فيياعلمين ااا علمينيياا إ  )).  ((كماا بدأناا أجولا خلقا نعميدها جوعييد
 )): ذكسسر العلمسساء، علمسساء التفسسسير فسسي الشسساهدجوشيياهدا جومشييهدود

والمشهولد عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكسسل مشسسهولد،
والشهولد كثيرون منهم محمد رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وعلسسى آلسسه
اا علينا، ومنهم نحن هذه المة شهداء علسسى النسساس، ومنهسسم وسلم شهيد
أعضاء النسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر، ومنهسسم
الملئكة يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحق فهو لداخل فسسي قسسوله

 )) فهو يوم القيامة ومسسا يعسسرض فيسسها المشهدود ))، وأما ((ا جوشاهد((
ذلكا يدوما مجمدوعا لها الناسمن الهوال العظيمة كما قال تعالى: (( 

 )) . فأقسم اللسسه بكسسل شسساهد وبكسسل مشسسهولد.  ((جوذلكا يدوما مشهدود
 )) يعنسسي أهلسسك، وقيسسل: القتسسل هنسساقتل )) (( قتلا أصحابا الخدجود

أصييحاببمعنسسى اللعسسن، وهسسو الطسسرلد والبعسسالد عسسن رحمسسة اللسسه، و(( 
 )) هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنسسار، وقسسد ورلدت قصسسصالخدجود

متعدلدة في هؤلء القوم منها شيء في الشام، ومنها شيء في اليمسسن،
والمقصولد أن هسسؤلء الكفسسار حسساولوا بسسالمؤمنين أن يرتسسدوا عسسن لدينهسسم،
اا ممدولدة في الرض كالنهر وجمعوا ححفر اا  ولكنهم عجزوا فحفروا أخدولد
الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها س والعيسساذ بسسالله سسس  ولهسسذا قسسال: ((

ذات )) يعنسسي أن الخسسدولد هسسي أخسسدولد النسسار. (( النييارا ذاتا الدوقييدود
 ))إذا هما علميهيياا قعييدود )) أي الحطسسب الكسسثير المتأجسسج.  (( الدوقدود

يعني أن هسسؤلء السسذين حفسسروا الخالديسسد وألقسسوا فيهسسا المسسؤمنين كسسانوا سسس
والعياذ بالله س عندهم قسوة وجسسبروت يسسرون النسسار تلتهسسم هسسؤلء البشسسر
اا لسسم يكسسن - والعيسساذ وهم قعولد عليهسسا علسسى السسسرة، فكهسسون كسسأن شسسيئ
بالله-، وهذا من الجسسبروت أن يسسرى النسسسان البشسسر تلتهمسسه النسسار وهسسو

جوهما عليىا مياجسسالس علسسى سسسريره يتفكسسه بالحسسديث ول يبسسالي.  (( 
 )) يعنسسي هسسم شسسهولد علسسى مسسا يفعلسسونيفعلدونا بالمؤمنمينا شييهدود

بسسالمؤمنين أي حضسسور ل يغيسسب عنهسسم مسسا فعلسسوه بسسالمؤمنين، ولسسذلك
استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهسسم ولعنهسسم

 )) .  وقفنسساقتلا أصحابا الخييدجودوطرلدهم وأبعدهم عن رحمته. (( 



جوماا نقمدواا منهما إلا أنا يؤمندواا باللها العزيييزعلى قوله تعالى: (( 
)) : أي مسسا أنكسسر هسسؤلء السسذين سسسعروا النسسار بأجسسسالد هسسؤلءالحمميييدا 

((ا إلا أنا يؤمنييدواالمؤمنين إل هذا، أي: إل أنهم آمنوا بالله عز وجسسل، 
 ))  وهذا النكار أحق أن ينكر؛ لن المؤمن بسساللهباللها العزيزا الحمميد

العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعسسان، وأن تسسسهل لسسه الطسسرق، أمسسا أن
يمنع ويرلدع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فل شك أن هذا عدوان
كبير، وليس هذا بمنكر عليهم، بل هم يحمدون على ذلك؛ لنهسسم عبسسدوا
من هو أهل للعبسسالدة، وهسسو اللسه جسسل وعل، السسذي خلسسق الخلسسق ليقومسسوا
بعبالدته، فمن قام بهذه العبالدة فقد عرف الحكمة من الخلسسق وأعطاهسسا

 )) العزيسسز هسسوإلا أنا يؤمندواا باللها العزيزا الحمميييدحقها. وقوله: (( 
الغالب الذي ل يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعسسزة علسسى

لئنا رجعناا إلىا المدينةا لميخرجيينكل أحد، ولما قال المنافقون: (( 
جوللييها العييز ة )) قسسال اللسسه تبسسارك وتعسسالى: (( العييزا منهيياا الذل

 )) .  وقسسسوله:جولرسدولها جوللمؤمنمينا جولكنا المنافقمينا لا يعلمدون
 )) بمعنى المحمولد فالله سبحانه وتعسسالى محمسسولد علسسى كسسلالحمميد(( 

حال وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جسساءه
حيسر به قال: (   ) ، وإذاالحمدا للها الذيا بنعمتها تتما الصييالحاتما 

 )، وهذا هسسو السسذيالحمدا للها علىا كلا حالجاءه خلف ذلك قال: ( 
 )الحمدا للها علىا كييلا حييالينبغي للنسان أن يقول عند المكروه ( 

الحمدا للييها الييذيا لا يحمييدأما ما نسمعه من بعض الناس يقسسول: " 
 " فهذا خلف ما جاءت بسسه السسسنة ، بسسل قسسل كمسساعلىا مكرجوها سدواه

 ) أما أنالحمدا للها علىا كلا حالقال النبي عليه الصلة والسلم: ( 
 " فكأنك الن تعلسسن أنسسكالذيا لا يحمدا علىا مكرجوها سدواهتقول: " 

كاره ما قدر الله عليك، وهذا ل ينبغي، بل السسواجب أن يرضسسى النسسسان
حيسسسره، لن السسذي قسسدره عليسسك مسسن؟ بما قدر الله عليه مما يسسسوؤه أو 
الله عز وجل هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له، فإذا كان
الله هو الذي قدر عليك ما تكره فل تجزع، يجسسب عليسك الرضسا والصسسبر
وأل تتسخط ل بقلبك ول بلسسسانك ول بجوارحسسك، اصسسبر وتحمسسل والمسسر
سيزول ولدوام الحال من المحال، قال النسسبي عليسسه الصسسلة والسسسلم: (
جواعلما أنا النصرا معا الصبر،ا جوأنا الفرجا مييعا الكييرب،ا جوأنا مييع

اا ))، مسسسا معنسسسىالحمميييدا  )، فقسسسوله جسسسل وعلسسسى (( العسييرا يسيير
 ))؟ أجيبوني؟ المحمولد على كسسل حسال فسسي سسسراء أو ضسسراءا الحمميد((



جونبلدوكملنه قدر السراء  فهسسو ابتلء وامتحسسان، قسسال اللسسه تعسسالى: (( 
 )). ولما رأى سسسليمان عسسرش بلقيسسس بيسسن يسسديهبالشرا جوالخميرا فتنة

 )). فأنت ياهذاا منا فضلا ربيا لميبلدونيا ءأشكرا أما أكفرقال: (( 
أخي إذا أصبت بالنعمة ل تأخذها علسسى أنهسسا نعمسسة فتمسسرح وتفسسرح، هسسي
نعمة ل شك لكن اعلم أنك ممتحن بها هل تؤلدي شكرها أو ل تؤلدي، إن
اا ابتلء وامتحان مسسن اللسسه عسسز وجسسل أصابتك ضراء فاصبر فإن ذلك أيض
ليبلوك هل تصبر أو ل تصبر، وإذا صبرت واحتسبت الجر من اللسسه فسسإن

 ))إنماا يييدوفىا الصييابرجونا أجرهييما بغميييرا حسيياباللسسه يقسسول: (( 
اى آخر وهسسو((ا الحمميدويجوز أن يكون معنى قوله:   )) أن يكون له معن

الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عبسسالده
لد لهسسم، فهسسو جسسل من المرسلين والنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمسس
وعل حامد، وهو كذلك محمولد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلة والسلم
أن الله يرضى عن العبد يأكسل الكلسة فيحمسده عليهسا ويشسرب الشسربة
فيحمده عليها، لنه لول أن الله يسر لك هذه الكلة والشربة ما حصلت

أفرأيتييما ميياا تحرثييدونا أأنتييمعليهسسا، قسسال اللسسه تبسسارك وتعسسالى: (( 
 )) ؟ أجسسب علسسى هسسذا السسسؤال، اللسسهتزرعدونها أما نحيينا الزارعييدون

يسألنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وما الجواب؟ الجواب: بل أنت
اايسسا رب ((   )) بعسسد أن يخسسرج وتتعلسسق بسسهلدوا نشيياءا لجعلنيياها حطاميي

اا، ولم يقل الله عز وجل  لسسو نشسساء لسسم ننبتسسه النفوس يجعله الله حطام
اا علسسى اا أشسسد وقعسس لن كونه ينبت وتتعلسسق بسسه النفسسس ثسسم يكسسون حطامسس

ال ((  ااا فظلتييمالنفس من كونه ل ينبت أص لدوا نشاءا لجعلناها حطاميي
 )) ثم جاء للشسسربتفكهدونا .ا إناا لمغرمدونا .ا بلا نحنا محرجومدون

أفرأيتما الميياءا الييذيا تشييربدون.ا أأنتييما أنزلتمييدوها ميينفقال: (( 
لدوا نشيياء)) الجواب: بل أنت يسسا ربنسسا (( المزنا أما نحنا المنزلدونا 

اا اا غير عذب ل يسسستطيع النسسسان أن يشسسربهلجعلناها أجاج  )) أي مالح
 )) يعني فهل تشسسكرون اللسسه علسسى ذلسسك، وهنسسا لسسم((ا فلدولا تشكرجون

يقل لو نشاء لم ننزله مسسن المسسزن، لن كسسونه ينسسزل ولكسسن ل يشسسرب ل
ال فتأملوا يا أهل القرآن الكريم تجدون يطاق أشد من كونه لم ينزل أص

جوماا نقمييدواا منهييما إلا أنفيه من السرار والحكم الشيء الكثير. (( 
الييذيا لييها ملييكا السييماجوات )) .  (( يؤمندواا باللها العزيزا الحمميد

اليذيا ليها مليك )) : (( جوالرضا جوالليها عليىا كيلا شييءا شيهميد
)) له وحده ملسسك السسسماوات والرض، ل يملكهسساالسماجواتا جوالرضا 



إل هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها، والرضسسين ومسسن فيهسسا،
وما بينهما، وما فيها كل شيء ملك لله ول يشاركه أحد في ملكسسه، ومسسا
ال هذا البيت ملك لفلن، هسسذه السسسيارة يضاف إلينا من الملك فيقال: مث
اا؛ لنسسه لسسو أن إنسسسان أرالد اا حقيقي ملك لفلن فهو ملك قاصر وليس ملك
أن يهدم بيته بدون سبب فهل يملك ذلك؟ أجيبوا؟ ل، لو أرلدت أن تهدم
بيتك بل سبب ل يمكنك ذلك، هذا حرام عليه، لن النبي صلى الله عليه
للم نهى عن إضاعة المال، لو أرلدت أن تحرق سسسيارتك بسسدون سسسبب وس
و أنسك فعلست لحجسر النساس حستى هل ينفسع هسذا؟ ل ينفسع هسذا. حستى ل
القاضي يحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله، مع أن الله منعه قبل،

الذيا لييها ملييكا السييماجواتإذن ملكنا قاصر، والملسسك التسسام للسسه، (( 
 )) أي: مطلسسع عسسز وجسسلجوالرضا .ا جواللها علىا كلا شيييءا شييهميد

على كل شسسيء، ومسسن جملتسسه مسسا يفعلسسه هسسؤلء الكفسسار بسسالمؤمنين مسسن
الحراق بالنار، وسوف يجازيهم، لكن مع ذلك ومع فعلهسسم هسسذه الفعلسسة

إنا الذينا فتندواا المؤمنمينا جوالمؤمنيياتا ثييما لييمالشنيعة  قال: (( 
)) قسسال بعسسضيتدوبدواا فلهما عذابا جهنما جولهييما عييذابا الحريييقا 

السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل يحرقون أولياءه، ثم يعرض عليهم
ا إنا الذينا فتنييدواا المييؤمنمينا جوالمؤمنيياتا ثييما لييمالتوبة يقول: ((

 )) ولو تابوا؟ ها، إيسسش؟ ل شسسيء عليهسسم،يتدوبدواا فلهما عذابا جهنم
إن تابوا فل شيء عليهم، فتأمل يا أخي حلم الله عز وجل، كيف يحسسرق
هؤلء الكفار أوليائه، والتحريق أشد ما يكون من التعذيب ثسسم يقسسول: ((

فتنييدوا )): قال العلمسساء: (( إنا الذينا فتندواا المؤمنمينا جوالمؤمنات
يدوما هما علييىا النييارا يفتنييدون.)) بمعنى أحرقوا كما قال تعالى: (( 

)). هسسؤلء أحرقسسواذجوقدواا فتنتكما هذاا الذيا كنتما بها تسييتعجلدونا 
المؤمنين وأحرقوا المؤمنات ، يأتون بالرجسسل، بسسالمرأة، يقسسذفونهم فسسي

 )): أي يرجعسسوا إلسسى اللسسه،((ثما لييما يتدوبييدواالنار. يقول عز وجسسل: (( 
 ))، لنهسسم أحرقسسوا أوليسساءفلهما عذابا جهنما جولهما عذابا الحريق

اا. في هذه اليات مسسن العسسبر: اء وفاق الله فكان جزائهم مثل عملهم، جزا
أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فل تسسستغرب إذا
سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم، وانتهكسسوا
أعراضسسهم، ل تسسستغرب فللسسه تعسسالى فسسي هسسذا حكمسسة، المصسسابون مسسن
المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلء الكفسسار المعتسسدون أملسسى لهسسم
الله سسسبحانه وتعسسالى ويسسستدرجهم مسسن حيسسث ل يعلمسسون، والمسسسلمون



ال نحسسن الن نسسسمع الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لخسسوانهم، فمث
ما يحصل من النتهاكات العظيمسسة، انتهسساك العسسراض، وإتلف المسسوال،
وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكسسي، فنقسسول: سسسبحان اللسسه مسا
هذا التسليط الذي سلطه الله على هؤلء المسسؤمنين؟ نقسسول يسسا أخسسي ل
لرقسسون ال فيمسسن سسسبق يح تستغرب فالله سبحانه وتعالى ضسسرب لنسسا أمثسسا
المسسؤمنين بالنسسار، فهسسؤلء السسذين سسسلطوا علسسى إخواننسسا فسسي البوسسسنة
والهرسسسك وغيرهسسا مسسن بللد المسسسلمين هسسذا رفعسسة لدرجسسات للمصسسابين،
اا إغسسراء وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقين، علينسسا أن نعتسسبر، وهسسو أيضسس
لهسسؤلء الكسسافرين حسستى يتسسسلطوا فيأخسسذهم اللسسه عسسز وجسسل أخسسذ عزيسسز
اا في هذه اليات مسسن العسسبر: أن هسسؤلء الكفسسار لسسم يأخسسذوا مقتدر.و أيض
اا وهسو: أنهسم يؤمنسون بسالله العزيسز اا واحسد على المسلمين بذنب إل شيئ
الحميد، وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكسسر
عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان.  ((
إنا الذينا فتندواا المييؤمنمينا جوالمؤمنيياتا ثييما لييما يتدوبييدواا فلهييم

)): فتنوهم يعني: أحرقوهم علىعذابا جهنما جولهما عذابا الحريقا 
قول بعض أهل العلسسم، لن هسسؤلء المشسسركين خسسدوا أخالديسسد، أي شسسقوا
سرالديب فسسي الرض وأوقسسدوا فيهسسا النيسسران، وأحرقسسوا فيهسسا المسسؤمنين،
فيكسسون معنسسى فتنسسوا المسسؤمنين: يعنسسي أحرقسسوهم. وقيسسل: فتنسسوهم أي
اا، لنسسه صدوهم عن لدينهم. والصسسحيح: أن اليسسة شسساملة للمعنييسسن جميعسس
ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع
اا، من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنسسة فلسسن نحيسسط بسسه علمسس
إنما نعلم منه ما تيسر، والقاعدة في علم التفسسسير أنسسه إذا كسسانت اليسسة
اا، فنقول: هسسم فتنسسوا تحتمل معنيين ل يتضالدان فإنها تحمل عليهما جميع
اا. ولكن مع هذا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالحراق أيض

 )) فسسدلثما لما يتدوبدواا فلهما عييذابا جهنييميقول الله عز وجل: (( 
في الية الكريمة على أنهم لو تسسابوا لغفسسر اللسسه لهسسم رغسسم أنهسسم فعلسسوا

جوهدوا الييذيبأوليائه ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لن الله يقسسول: (( 
فلهيم )) ، (( يقبلا التدوبيةا عينا عبيادها جويعفيدواا عينا السيميئات

جولهييما عييذاب )): أي عسسذاب النسسار، يعسسذبون بهسسا، (( عييذابا جهنييم
ةالحريق  )): يحرقسون بنسار جهنسسم - نسسأل اللسه السسلمة -  وفسي الي

إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يسسا إخسسواني لبسسد أن نعلسسم أن
اا مقبولة عند الله إل إذا اشتملت على شروط التوبة ل تكون توبة نصوح



: الخل ص لله عز وجل بأن يكون الحامل للنسسسان علسسىالجولخمسة: 
التوبة خوف الله عسسز وجسسل ورجسساء ثسسوابه؛ لن النسسسان قسسد يتسسوب مسسن
الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل لدفع مذمة النسساس لسسه، أو
من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصسسل عليسسه، كسسل هسسؤلء ل
ة، خالصسة للسه عسز تقبل توبتهم، لماذا؟ لن التوبة يجب أن تكون خالص

منوجل، وأما من أرالد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: (( 
كانا يريدا الحميا ةا الييدنمياا جوزينتهيياا نييدوفا إلميهييما أعمييالهما فميهييا
جوهما فميهاا لا يبخسدون.ا أجولئكا الذينا لميسا لهما فيا الخيير ةا إل

اا: الندم، الندم على مسساالثاني: )). النار  من شروط كون التوبة نصوح
حصل من الذنب بمعنى أل يكون النسان كأنه لم يسسذنب، ل يتحسسسر ول
يحزن، لبد أن يندم، إذا ذكر عظمة الله نسسدم، كيسسف أعصسسي ربسسي وهسسو
الذي خلقني ورزقني وهداني، فيندم، كما لو عصسسى النسسان أبساه فسإنه

: أن يقلع عسن السسذنب فل تصسح التوبسة مسع الصسسرار علسسىالثالثيندم. 
الذنب، لن التائب هو الراجع، فسسإذا كسسان النسسسان يقسول: أسسستغفر اللسسه
وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه ل يزال يرابي فهل تصح توبته؟ ل تصح
توبته، لو قال: أستغفر الله من الغيبة، والغيبسسة ذكسسرك أخسساك بمسا يكسسره
ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس فهل تصح توبته ل ،  كيف تصح وهو
مصر على المعصية، فلبد أن يقلع، إذا تاب من أكل أموال النساس وقسد
سرق من هذا، وأخذ مال هسسذا بخسسداع وغسسش فهسسل تصسسح تسسوبته،ل حسستى
يرلده، حتى يرلد ما أخسسذ مسسن أمسسوال النسساس إلسسى النسساس، لسسو فرضسسنا أن
اءا مسسن أرضسسه وقسسال اا ألدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جسسز شخص
ه: رلد المراسسيم إلسى حسدولدها الولسسى إني تائب، ماذا نقول له؟ نقول ل
وإل فإن توبتك ل تقبل، لنه لبد من القلع عن الذنب الذي تسساب منسسه.

اا أل يعسسولد إلسسى السسذنب، فسسإن تسسابجوالشرطا الرابع اا تام : أن يعزم عزم
وهو في نفسه لو حصل له الفرصة لعالد إلى الذنب فإن تسسوبته ل تقبسسل،

اا علسسى أل يعسسولد.  اا أكيسسد : أنجوالشرطا الخييامسبل لبد أن يعزم عزم
تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لنه يأتي أوقسسات مسسا تقبسسل فيهسسا
التوبة، انتبهوا لهذا الشريط الخير ، تأتي أوقات ل تقبل توبسسة النسسسان،

: إذا حضره الموت فإن توبته ل تقبسسلالحالا الجولىوذلك في حالين: 
جولميسييتا التدوبييةا للييذينا يعملييدونلقسسول اللسسه تبسسارك وتعسسالى: (( 

 )).السميئاتا حتىا إذاا حضرا أحدهما المدوتا قالا إنيا تبييتا الن
بعدما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت فل ينفع هذا، ومثال واقسسع



قاللهذه المسألة وهو أن فرعسسون لمسسا ألدركسسه الغسسرق مسساذا قسسال؟ (( 
 )) يعني بالله ولم يقسسل آمنسستآمنتا بالذيا آمنتا بها بندواا إسرائميل

ال لنفسه حيث كان يحارب بنسسي إسسسرائيل علسسى اليمسسان بسسالله، بالله إذل
اا لمسسن؟ لبنسسي والن يقول آمنت بالذي آمنوا به فكسسأنه جعسسل نفسسسه تابعسس

 )) تتسسوب،آلنإسرائيل إلى هذا الحد بلغ به الذل ومع ذلك قيل لسسه (( 
جوقدا عصميتا قبييلا جوكنييتآلن تؤمن بالذي آمنت به بنوا إسرائيل (( 

اا إذا حضسسر المسسوت فسسإن التوبسسة ل تقبسسل، وأنسسامنا المفسدين  )) . إذ
أسأل كل واحد منكم الن هل يعلم متى يحضسسره المسسوت؟ هسسا؟ ل، إذن
فلبد من المبالدرة بالتوبة لنك ل تدري في أي وقسست يحضسسرك المسسوت،
ألم تعلموا أن من الناس من نام علسسى فراشسسه فسسي صسسحة وعافيسسة ثسسم
حمل من فراشه إلى سرير غسله؟! لجل التغسسيل، اعلمسوا هسسذا، ألسسم
ن تعلموا أن بعض الناس جلس على كرسي العمسل يعمسل ثسم حمسل م
كرسي العمل إلى سرير الغسل؟! الغسيل، كل هذا واقع، إذا يجسسب أن
نبالدر بالتوبة، المبالدرة بها نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، بالدروا

))ا ثما لييمبالتوبة قبل أن تغلق البواب بالدروا. يقسسول اللسسه عسسز وجسسل: 
: هسسيالحالةا الجولييى قلنا إنها التوبة ل تقبل في حسسالين: يتدوبدواا ا ((،

: هي إذا طلعت الشمس من مغربهسسا،جوالحالةا الثانميةمعاينة الموت.  
فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا لكن الله يقسسول:

اساا إيمانهاا لما تكنا آمنتا منا قبلا أجوا كسبتا في((  لا ينفعا نف
اا  )) .فشروط قبول التوبة خمسة - نسأل الله أن يعيننسسيإيمانهاا خمير

إنا الييذينا آمنييدواا جوعملييدواوإياكم على تحقيقها -.  ثم قال تعالى: (( 
الصالحاتا لهما جناتا تجييريا ميينا تحتهيياا النهييارا ذلييكا الفييدوز

)) لما ذكر عقاب المجرمين ذكسسر ثسسواب المسسؤمنين، وهسسذه هسسيالكبميرا 
الطريقة المتبعة فيما يرالد به الترغيب والترهيب، والقرآن الكريسسم قسسال

 ))، تذكر فيسسه المعسساني المتقابلسسة، فيسسذكر فيسسهمثانيالله تعالى إنه (( 
عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين وصفات الكسسافرين،
اا إلى الله تعالى بين الخسسوف والرجسساء، من أجل أن يكون النسان سائر
ويعرف نعمة الله عليه في السلم، ويعرف حكمة الله تعالى في وجولد
هؤلء الكافرين المجرمين. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البروج: ((
إنا الذينا آمندواا جوعملدواا الصالحاتا لهما جناتا تجريا منا تحتها

 )) هسسم السسذين آمنسسواالذينا آمندوا )):  (( النهارا ذلكا الفدوزا الكبمير
بالله، وملئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الخر، والقدر خيسسره وشسسره فسسإن



هذا هو اليمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسسسلم حيسسن
أنا تييؤمنا بييالله،ا جوملئكتييه،سسسأله جبريسسل عسسن اليمسسان فقسسال: ( 

 )، وأمسساجوكتبه،ا جورسله،ا جوالميييدوما الخيير،ا جوالقييدرا خميييرها جوشييره
 )) فسسالمرالد عملسسوا العمسسال الصسسالحة،جوعملدواا الصييالحاتقسسوله: (( 

والعمال الصالحة هي التي بنيت على الخل ص لله، وإتباع شريعة الله،
ال أشرك به مع الله غيره فعمله مرلدولد عليه؛ لقول النبي فمن عمل عم

أناصلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عسسن ربسسه أنسسه تعسسالى قسسال: ( 
الا أشييركا فميييها معييي أغنىا الشركاءا عنا الشركا منا عملا عم

). وأما المتابعة لرسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسهغميريا تركتها جوشركها 
ال ليس على شريعة الله فسسإنه باطسسل وعلى آله وسلم فإن من عمل عم

منا عميلمرلدولد، لقول النبي صسسلى اللسسه عليسسه وعلسسى آلسسه وسسسلم: ( 
الا لميسا علميها أمرنيياا فهييدوا رد  )، وبنسساء علسسى ذلسسك تكسسون عبسسالدةعم

المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس أي يظهر العبالدة ليراه الناس
فيمدحوه هو ل يريد التقرب إلى النسساس، يريسسد التقسسرب إلسسى اللسسه لكسسن
ءء يريد أن يمدحه النساس علسى تقربسه إلسى اللسه وعبسالدته للسه فهسذا مسرا
اا، كذلك مسسن تكلسسم بكلم قسسرآن أو ذكسسر ورفسسع صسسوته وعمله مرلدولد أيض
للد ءء، عملسسه مسسرلدو اا مسرا ليسمعه الناس ويمدحوه على ذكره لله فهذا أيض
عليه؛ لنه أشرك فيه مع الله غيره، أرالد أن يمدحه النسساس علسسى عبسسالدة
لبد للناس فهذا مشرك شرك أكبر يعني مسن قسام يصسلي الله، أما من تع
اا له، ل لله، وركسسع للشسسخص وسسسجد للشسسخص فهسسذا أمام شخص تعظيم
اا مسسن ابتسسدع فسسي لديسسن اجا عن الملة، وكذلك أيض اا أكبر مخر مشرك شرك
اا معينة في وقت معين فسسإن ذلسسك ل الله ما ليس منه كما لو رتب أذكار
اا، اا، أو تكسسبير اا، أو تحميسسد يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله لو كان تسبيح
ال ال ولكنه رتبه على وجه لم ترلد به السنة فسسإن ذلسك ليسسس مقبسسو أو تهلي
ال ليس عليه أمر الله ورسوله، فسسالمهم عند الله عز وجل؛ لنه عمل عم
أن الله اشترط مع اليمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه ل ينبغسسي لنسسا
اا على العقيدة، ونقول: نحن على العقيدة السلمية وعلى أن نركز لدائم
كذا، وعلى كذا، ول نذكر العمل؛ لن مجسسرلد العقيسسدة ل يكفسسي لبسسد مسسن
عمل، فينبغي عندما تذكر أننا على العقيسسدة السسسلمية ينبغسسي أن تقسسول
اا بيسسن اليمسسان المتضسسمن ونعمسسل العمسسل الصسسالح؛ لن اللسسه يقسسرن لدائمسس
للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى ل يخلو النسان من عمل صالح، أمسسا
مجرلد العقيدة فل ينفع لو أن النسان يقول أنا مؤمن بالله لكن ل يعمل



أين اليمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تسسارك
اا عن الملة وقد بينا ألدلسسة ذلسسك فسسي رسسسالة لنسسا اا مخرج الصلة كافر كفر
اا يمر علينا في نور علسسى السسدرب أسسسئلة حسسول هسسذا صغيرة، وكذلك أيض

((ا إنا الذينا ءامنييدواالموضوع ونبين اللدلة بما يغني عن إعالدتها هنا. 
 )) ((جوعملدواا الصالحاتا لهما جناتا تجييريا ميينا تحتهيياا النهييار

 )) وذلسسكجناتا تجريا منا تحتهاا النهييار )) يعني عند الله (( لهم
بعد البعث فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما ل عين رأت، ول أذن

فلا تعلمسمعت، ول خطر على قلب بشر، ولهذا قال الله تعسسسالى: (( 
)).نفسا ماا أخفيا لهما منا قر ةا أعمينا جزاءا بماا كاندواا يعملدونا 

ا أعددتا لعباديا الصالحمينا ميياا لوقال الله في الحديث القدسي: (
). لنعمينا رأت،ا جولا أذنا سمعت،ا جولا خطييرا علييىا قلييبا بشييرا 

فيها من النعيم ما ل يتصوره النسان واللسسه تعسسالى يسسذكر فسسي الجنسسات:
نخل، ورمان، وفاكهة، ولحما طيرا، وعسل، ولبنا، وماء، وخمسسرا، لكسسن ل
اا، لنهسسا لسسو كسسانت تظنوا أن حقائق هذه الشياء كحقائق ما في الدنيا أبد
حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلسسم مسسا أخفسسي لنسسا مسسن هسسذا، لكنهسسا
أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره، الرمان وإن كنا نعرف معنى الرمسسان،
ونعرف أنه على شكل معين، وطعم معين، وذو حبات معينة، لكن ليس
الرمان الذي في الخرة كهذا فهو أعظم بكثير، ل من جهسسة الحجسسم، ول
من جهة اللون، ول من جهة المذاق، كما قسسال ابسسن عبسساس رضسسي اللسسه

يا اليدنمياا شييءا ممياا فييا الجنيةا إلا السييماءعنهما: "  لميسا ف
تجريا ميين "، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقوله تعسسالى: (( فقط

 )) أي من تحت أشجارهامنا تحتها )) قال العلماء: (( تحتهاا النهار
وقصورها وإل فهي على السطح فوق، ثم هذه النهار جاء في الحالديث
أنها ل تحتاج إلى حفر ول تحتاج إلى بنسساء أخسدولد، وفسسي هسسذا يقسول ابسن
القيسسسم فسسسي النونيسسسة: أنهسسسسسارها فسسسي غيسسسسسر أخسسسدولد جسسسسسرت ***
سبحان ممسكسسها عسسن الفيضسسسسان ، النهسسار فسسي المعسسروف عنسسدنا أنهسسا
ال، لكن اا وشما تحتاج إلى حفر، أو إلى أخدولد تمنع من تسرب الماء يمين
في الجنة ل تحتاج إلى أخدولد، تجري حيث شاء النسان، يعنسسي يوجههسسا
كما شاء بدون حفر، وبدون إقامة أخدولد، والنهار هنا وفي آيسسات كسسثيرة

مثلمجملة لكنها فصلت في سورة القتال س سورة محمسسد سسس قسسال: (( 
الجنةا الييتيا جوعييدا المتقييدونا فميهيياا أنهييارا ميينا ميياءا غميييرا آسيين
جوأنهييارا ميينا لبيينا لييما يتغميييرا طعمييها جوأنهييارا ميينا خمييرا لييذ ة



تجييريا ميينا تحتهييا )) . (( للشاربمينا جوأنهارا منا عسلا مصييفى
 )) المشار إليسسه الجنسسات ومسساذلك )) (( النهارا .ا ذلكا الفدوزا الكبمير

 )) يعنسسي السسذي بسسه النجسساة مسسن كسسلالفدوزا الكيبميرفيها من النعيسسم (( 
مرهسسوب وحصسسول كسسل مطلسسوب؛ لن الفسسوز هسسو عبسسارة عسسن حصسسول
المطلوب وزوال المكروه، والجنة كسسذلك فيهسسا كسسل مطلسسوب، وقسسد زال
عنها كل مرهوب، فل يذوقون فيها الموت، ول المرض، ول السسسقم، ول
الهم، ول النصب - نسأل اللسه أن يجعلنسا وإيساكم مسن أهلهسسا -. ثسم قسسال

 )):إنا بطييشا ربييكا لشييديدا .ا إنييها هييدوا يبييدئا جويعميييدتعسسالى: (( 
اعلمييدواا أن )) يعني أخذه بالعقاب شديد كما قال تعالى: (( ا بطش((

)). فبطسسش اللسسه يعنسسياللها شديدا العقابا جوأنا اللها غفدورا رحميما 
انتقامه وأخذه شديد عظيم ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من ل يسسستحق
ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع، ما أكثر ما يعفو الله عن السسذنوب، مسسا
أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر
ما يجري من النعم، لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته كما قسسال النسسبي عليسسه

(ا إنا اللها لميملييا للظيالما حيتىا إذاا أخيذها ليمالصسسلة والسسسلم: 
جوكذلكا أخييذا ربييكا إذاا أخييذا القييرى )، وتل قسسوله تعسسالى: (( يفلته

بطش))، وعلى هذا فنقول: (( جوهيا ظالمةا إنا أخذها ألميما شديدا 
 )) أي فيمن يستحق البطش، أما من ل يستحقه فسسإن اللسسه تعسسالىربك

يعامله بالرحمة، ويعامله بالكرم، ويعسسامله بسسالجولد، ورحمسسة اللسسه تعسسالى
 )) يعنسسي أن المسسر إليسسه ابتسسداءإنها هدوا يبدئا جويعميدسبقت غضبه . (( 

 ))جوهدوا الذيا يبييدأا الخليقا ثيما يعميييدهوإعالدة وهذا كقوله تعالى: (( 
فهو الذي بدأ الشياء، وإليه تنتهي الشياء، الشياء منسسه وإليسسه فسسي كسسل
شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل المور من الله

يبدئ )) ولم يذكر ما الذي يبدؤه، فمعناه (( يبدئوإليه، ولهذا قال (( 
)) كل شيء، ويعيد كل شيء، فكل المر بيده عز وجل، فاعرف أصلك
من أين أنسست، وأنسسك ابتسسدأت مسسن عسسدم، واعسسرف منتهسساك وغايتسسك، وأن

جوهييدو )).  (( إنها هييدوا يبييدئا جويعميييدغايتسسك إلسسى اللسسه عسسز وجسسل . (( 
)) يعنسسي ذاالغفدورا  )) : هو(( الغفدورا الدودجودا .ا ذجوا العرشا المجميد

المغفرة، والمغفسسرة سسستر السسذنب والعفسسو عنسسه فليسسست المغفسسرة سسستر
الذنب فقط بسسل سسستره وعسسدم المؤاخسسذة عليسسه كمسسا جسساء فسسي الحسسديث

أنا اللها يخلدوا بعبدها المييؤمنا يييدوما القميامييةا جويقييررهالصحيح: ( 
بذندوبها حييتىا يقربهيياا جويعييترف،ا فميقييدولا اللييها عييزا جوجييل:ا قييد



 )، ذنوبنا كسسثيرة:سترتهاا علميكا فيا الدنمياا جوأناا أغفرهاا لكا الميدوم
لن اللسسه تعسسالى - ذنوب قلبية، وذنوب قولية، وذنوب فعلية، ما أكثرها لكسس
حيسسذكر أن بنسسي إسسسرائيل كسسانوا إذا أذنسسب الواحسسد ولله الحمد - يسترها، و
اا - والعيسساذ بسسالله-، اا على باب بيتسسه فضسسيحة وعسسار اا وجده مكتوب منهم ذنب
لكن نحن -ولله الحمد- قد ستر الله علينا، تب إلسسى اللسسه واسسستغفر مسسن

اا، ولهذا قسسال((   ))  أي السسساترجوهييدوا الغفييدورالذنب فتمحى آثاره نهائي
)) مأخوذة من الولد، والسسولد هسسوالدودجودا لذنوب عبالده المتجاوز عنها. (( 

خالص المحبسسة فهسسو جسسل وعل ولدولد، ومسسا معنسسى ولدولد؟ هسسل معنسساه أنسسه
اا، قال الله تبسسارك محبوب أو أنه حاب؟ والجواب: يشمل الوجهين جميع

ياا أيهاا الذينا آمندواا منا يرتدا منكما عنا دينها فسدوفوتعالى:  (( 
 )).  فهسسو جسسل وعل والد يحسسبيييأتيا اللييها بقييدوما يحبهييما جويحبييدونه

اا محبوب يحبه العمال، ويحب الشخا ص، ويحب المكنة وهو كذلك أيض
 )).قلا إنا كنتما تحبدونا اللها فيياتبعدونيا يحببكييما اللييهأولياؤه (( 

للم كسان أحسب فكلما كان النسان أتبع لرسول الله صلى الله عليسه وسس
ييحسسب ييحب،  ييحب و اا مولدولد، أي أنه  إلى الله، فهو جل وعل والد وهو أيض
سبحانه وتعالى العمسسال ويحسسب العسساملين، ويحسسب الشسسخا ص يعنسسي أن
محبة الله قد تتعلق بشسسخص معيسسن مثسسل قسسول الرسسسول عليسسه الصسسلة

الا يحييبا اللييهوالسلم فسسي يسسوم خيسسبر: (  ااا رج لعطمينا الرايييةا غييد
 ) فبات الناس ثم غسسدوا إلسسى رسسسولجورسدوله،ا جويحبها اللها جورسدوله

حيعطاها فقسسال: (  للم كلهم يرجوا أن  أينا عليييالله صلى الله عليه وس
 )؟ قالوا: يشتكي عينيه فدعا به فأتى فبصق في عينيهبنا أبيا طالب

انفذفبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، ثسسم أعطسساه الرايسسة وقسسال: ( 
).علىا رسلكا حتىا تنزلا بساحتهما ثما ادعهييما إلييىا السييلما 

) فهنسسايحبا اللها جورسدولها جويحبييها اللييها جورسييدولها الشاهد قوله: ( 
ال أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب، ولما بعث رج

قلا هييدوعلى سرية صار يقرأ لهم في الصسسلة ويختسسم القسسراءة بسسسسسس(( 
للم أخبروه بذلك،اللها أحد  )) فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وس

لن عمله هذا غير معروف وهو أن النسان كلما قرأ في الصلة  يجعسسل
سلدوها ليا شيءا كان)) ، فقال: ( ا قلا هدوا اللها أحدآخر قراءته :((
)؟ فسألوه فقال: إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقاليصنعا ذلكا 

للم:   )، فهنسسا تجسسدون(ا أخبرجوها أنا اللها يحبهالنبي صلى الله عليه وس
المحبة علقت بشخص معين محبة الله، وقد تكون محبسسة اللسسه بمعينيسسن



بأوصافهم مثل: (( إن الله يحب المتقين )) ،(( إن الله يحب المحسنين
ففاا كييأنهم))، ((  إنا اللها يحبا الييذينا يقيياتلدونا فيييا سييبميلها صيي

)). هسسذا مسسا فسسي شسسخص معيسسن بسسس فسسي شسسخصبنميانا مرصييدوصا 
أحبموصوف بصسسفة، كسسذلك يحسسب اللسسه سسسبحانه وتعسسالى المسساكن (( 

 ))، وأخبر النبي عليه الصلة والسسسلم أنالبقاعا إلىا اللها مساجدها
مكة أحب البقاع إلى اللسه هسذه المحبسة متعلقسة بالمساكن فسالله تعسالى

يحب ولهذا قال:  ييسسن عظمتسسه((ا جوهدوا الغفدورا الدودجودييحب وي  )). ثسسم ب
))ا ذجوا العرشا المجميد.ا فعالا لماا يريييدا وتمام سلطانه في قوله: ((

 )) أي صاحب العرش، والعرش هو السسذي اسسستوى عليسسهذجوا العرش(( 
الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسسسعها، وقسسد جسساء فسسي
الثر أن السماوات السبع والرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة
ألقيت في فلة من الرض، حلقسسة السسدرع صسسغيرة ألقيسست فسسي فلة مسسن

جوإنا فضييلا العييرشا علييىالرض ليسسست بشسسيء بالنسسسبة لهسسا، ( 
 )، إذن الكرسي ل أحسسدالكرسيا كفضلا الفل ةا علىا هذها الحلقة

يقدر سسسعته، وإذا كنسسا نشسساهد مسسن المخلوقسسات المشسسهولدة الن التبسساين
العظيم في أحجامهسسا. أطلعنسسي رجسسل علسسى صسسورة الشسسمس، مصسسورة،
وصورة الرض، فوجدت أن الرض بالنسبة لهذه الشسسمس كنقطسسة غيسسر
كبيرة في صحن واسع كبير، وأنها ل تنسب إلى الشسسمس إطلقسسا، فسسإذا
كان هذا في الشياء المشهولدة التي تدرك بالتلسكوب وغيره فما بالسسك
بالشياء الغائبة عنا لن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد قال اللسسه تعسسالى:
ال )). فالحاصل أن العرش هسسذا السسذي هسسو (( وما أوتيتم من العلم إل قلي
سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن س جل وعل س

ذجو )). وقسسوله: (( الرحمنا علىا العرشا استدوىكما قال تعالى: (( 
مدا  )): هذه فيها قراءتسسان (( العرشا المجميد رد)) و(( المجمييي  ))المجمييي

يفا اا للعسسرش، وعلسسى الثانيسسة تكسسون وصسس فعلى القراءة الولى تكون وصف
للرب عز وجل، وكلهما صحيح فالعرش مجيد، وكذلك الرب عسسز وجسسل

 ))فعالا لماا يريدمجيد، ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد.  (( 
كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل؛ لنه تسام السسسلطان ل أحسسد يمسانعه، ل

اءاا فلمعقب لحكمسسه، ول رالد لقضسسائه ((  مما سييدو جوإذاا أرادا اللها بقييدو
 )). فكل ما يريده فسسإنه يفعلسسه،مردا لها جوماا لهما منا دجونها منا جوال

ا يريسدون، مسا لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهسسم ل يفعلسون كسل م
أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع، أما الرب فهو ذو السلطان العظسسم



 )) وفي هذا لدليل علسسىفعالا لماا يريدالذي ل يرلد ما أرالده شيء. (( 
أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرالدة الله عز وجل؛ لن الله هو السسذي
اا إل اا بسسإرالدته، ولكسسن اعلمسسوا أن اللسسه ل يريسسد شسسيئ خلقسسه فيكسسون واقعسس
لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقسسد

)): هسسذه وصسسف للسسهفعالا لماا يريدا ل نعلمها. قوله تبارك وتعالى: (( 
سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد، وكل مسسا أرالده فسسإنه يفعلسسه، ل يمنعسسه
شيء مسسن ذلسسك، لن لسسه ملسسك السسسماوات والرض، ومالسسك السسسماوات
والرض ل أحد يمنعه من أن يفعل في ملكه ما شاء، وهذا كقوله تبارك

)) الخلسسسقجويضلا اللها الظالممينا جويفعلا اللها ماا يشاءا وتعالى: (( 
ل قسد يريسدون الشسيء مهما كانوا ل يستطيعون أن يفعلوا ما شساءوا، ب
إرالدة جازمة، وبكل قلوبهم و يتمنون هسسذا ولكنهسسم ل يحصسسل لهسسم هسسذا،
يحول بينهم وبينه قدر الله عسسز وجسسل، ثسسم          اللسسه سسسبحانه وتعسسالى
فإنه فعال لما يريد. وفي الية الكريمة إثبات مرالد اللسسه عسسز وجسسل وهسسو
كذلك فإنه تعالى له الرالدة الكاملة التامة في خلقسسه حسستى فيمسسا يتعلسسق
بأفعال الخلق، ل يكون فعل مسن النسساس إل بسسإرالدة اللسسه كمسسا قسسال اللسسه

لمنا شاءا منكييما أنا يسييتقميما .ا جوميياا تشيياءجونا إلا أنتعالى : (( 
 ))، فعلسسق مشسسيئتهم بمشسسيئته سسسبحانهيشيياءا اللييها ربا العييالممين

جولدوا شيياءا اللييها ميياا اقتتييلا الييذينا ميينوتعالى، وقال جل وعل: (( 
بعدهما منا بعدا ماا جاءتهما البميناتا جولكنا اختلفدواا فمنهما ميين
آمنا جومنهما منا كفرا جولييدوا شيياءا اللييها ميياا اقتتلييدواا جولكيينا اللييه

  ))، وهو سبحانه وتعالى إرالدتسسه كاملسسة لمسسا يكسسون مسسنيفعلا ماا يريد
فعله وما يكون من فعل عبالده، أنا مثل إذا تكلمت بكلمي هذا أو بغيسسره
أو بما سبقه بكل كلمي، فعلته بإرالدة الله، لو شاء الله ما تكلمسست وإذا
شاء الله أن أتكلم تكلمت، فتنبعث من قلبي إرالدة للكلم فأتكلم، ولهذا

هلا أتيياكا حييديث )). ثم قال عسسز وجسسل: (( فعالا لماا يريدقال: (( 
 )) وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آلسسه وسسسلم،الجندود

أو لكسسل مسسن يصسسح أن يتسسوجه إليسسه الخطسساب، والسسستفهام للتنسسبيه، لن
الشيء إذا جاء باستفهام انتبه له النسان أكثر، والله عز وجل يقول: ((

 )) الجنسسولد جمسسع جنسسد وهسسو هنسسا مبهسسم لكنسسههلا أتاكا حديثا الجندود
 )): يعني هل أتساك خسبرهم؟ الجسواب:فرعدونا جوثمدودفسره بقوله:(( 

نعم، أتانا خبرهم، قص الله سبحانه وتعالى علينا من نبأ فرعسسون وقسسص
علينا من نبأ ثمولد ما فيه العبرة لمن كان قلبه حي أو ألقى السمع وهو



شهيد، فقصة فرعون، ذكرها الله في آيات كثيرة فسسي القسسرآن الكريسسم،
وفي سور متعدلدة، وذلسك لن قصسة فرعسون مقدمسة بيسن يسدي رسسسالة
موسى صلى اللسسه عليسسه وعلسسى آلسسه وسسسلم وموسسسى كمسسا هسسو معسسروف
للناس مبعوث إلى اليهولد، إلى بني إسرائيل، فكأن الله سبحانه وتعالى
يقص من نبأ موسى ما لم يقص من نبأ غيره، لن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم سوف يكون مهاجره إلى المدينسسة والمدينسسة فيهسسا ثلث
قبائل من اليهولد، ساكنة فيها، فكان النبي صلى الله عليسسه وسسسلم يعلسسم
من نبأهم الشيء الكثير من أجل أن يكسسون علسسى اسسستعدالد لمنسساظرتهم
ومجالدلتهم بالحق، حتى ل يخفى عليه من أمرهم شسسيء، فرعسسون ملسسك
مصر، وهل هو علسسم شسسخص أو علسسم وصسف؟ بمعنسسى: هسل إن فرعسسون
اسم للجبار العنيد الذي بعث إليه موسى أم أنه وصسسف لكسسل مسسن ملسسك
مصر وهو كافر؟ يعني : هل هو علم واحد أو علم شخص؟ من العلمسساء
من يقول إنه علم شخص، يعني أن الرجل الذي أرسل إليه موسى وهو
الجبار العنيد يسمى فرعون، ومنهم من قال إنه علسسم وصسسف لكسسل مسن
اا كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس، وهرقسسل لكسسل ملك مصر كافر
من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وما أشبه ذلك يعنسسي
الختلف في هذا ليس بذاك المهم، المهم أن فرعون شخص معسروف،
للدعى أنه الرب، ويستهزئ بموسى وبما جاء بسسه اا ا اا متكبر اا عنيد كان جبار

اا لوجه  ((ا إنيييا لظنييكا يييامن اليات، ويتحداه ويقول له صراحة وجه
اا ا ألميسا ليا ملكا مصر ))، ويفتخر يقول لقومه: ((مدوسىا مسحدور

جوهذها النهارا تجريا منا تحتيا أفلا تبصرجون.ا أما أنيياا خميييرا ميين
هذاا الذيا هدوا مهمينا جولا يكادا يبمين.ا فلدولا ألقيييا علميييها أسييدور ة

))، وماذا كانت النتيجسسة؟منا ذهبا أجوا جاءا معها الملئكةا مقترنمينا 
كانت النتيجة أن كفر به أخص الناس بكيده وهم السحرة، فإن السحرة
لما جمعوا كسسل مسسا عنسسدهم مسسن السسسحر وجسساءوا لمقابلسسة موسسسى عليسسه
الصلة والسلم، حيث أن موسى أتى بآية تشبه السسسحر ولكنهسسا ليسسست
بسحر بل هي آية من آيات الله، وهي أنه يضع العصسسا السستي بيسسده عصسسا
من خشب فإذا وضعه في الرض صار حية تسعى، وهذا يشبه السسسحر،
حجمع السحرة كلهم، أكبر السحرة وأحسسذقهم بالسسسحر جمعسسوا، جمعسسوا ف

ا اجعلا بميننيياا جوبمينييكفي وقت حدلده موسى، حيث قال له فرعون: ((
ااا سدوىا  ااا لا نخلفها نحنا جولا أنتا مكان اامدوعد اا مسسستوي )) يعني مكان

اا حتى يشاهد الناس مسسا يشسساهدون مسسن السسسحر، وأمسسا السسسحرة منبسط



فقال لهم موعدكم يوم الزينة، ويوم الزينة يوم عيدهم، هسسو يسسوم العيسسد
اا بالعيسسالد، اجتمعسسوا كما تعلمون يكثر تجمع الناس ويهنسسي بعضسسهم بعضسس
وواعدهم موسى يوم الزينة، وحشر الناس، ومتى حشروا؟ لم يحشروا
اى فسسي رابعسسة النهسسار، بالليل، أو بآخر النهار، أو بأول النهار، حشروا ضح
ولما حشروا ألقى السحرة كل ما يملكونه من كيد وسحر، فإذا حبسسالهم
وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس فسسي نفسسسه خيفسسة
اا، فسسأوحى اللسسه إليسسه أن يلقسسي العصسسا، اا عظيمسس موسى، لنه شسساهد شسسيئ
فألقى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، حينئذ علم السحرة أن موسسسى
اا ما غلبهم بسسسحره، فسسآمنوا صالدق وأنه ليس بساحر، لنه لو كان ساحر
رب العسالمين، رب موسسى وهسارون، وكفسروا بفرعسون، وقسالوا: آمنسا ب
وتحدوا فرعون، وفي النهاية نهاية فرعون أغرقه الله عسسز وجسسل بالمسساء
الذي كان يفتخر به بالمس، كان يقول: هذه النهار تجسسري مسسن تحسستي،
والنهار المياه فأهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به . أما ثمولد فإن ثمولد
ءاتاهم الله تعالى قدرة وقوة وأترفهم حتى كسسانوا ينحتسسون مسسن الجبسسال
اا، وكان لهسسم قسسوة وصسسرامة، اا فارهين، ويتخذون من السهول قصور بيوت
اا صلى الله عليه وسسسلم، أهلكسسوا برجفسسة لذبوا نبيهم صالح فأهلكوا حين ك
وصيحة، صيح بهم فارتجفت بهم الرض فهلكوا عسسن آخرهسسم، وأصسسبحوا
في لدارهم جاثمين –والعياذ بالله- ، فالله عز وجسسل يقسسول: (( هسسل أتسساك
حديث الجنولد . فرعون وثمو )) وماذا كان من نبأهم، وفسسي هسسذا التنسسبيه

: تسسسلية النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وعلسسى آلسسهالفائد ةا الجولىفائدتان: 
وسلم، وتثبيته، وأن من نصسسر أول الرسسسل سسسوف ينصسسره، ول شسسك أن
هذا يقوي العزيمة، ويوجب أن ينتفسسع النسسسان بمسسا كلسسف بسسه مسسن تبليسسغ

: تهديد قريسسش السسذين كسسذبوا الرسسسول عليسسه الصسسلةجوالثانميةالرسالة. 
والسلم، وأنهم ليسوا أشد قوة من فرعون وثمولد، ومسسع ذلسسك أهلكهسسم

:الفائد ةا الجولييىالله سبحانه وتعالى، ويكون في ذكر هسسذا فائسسدتان: 
جوالفائد ةا الثانمييية:تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آلسسه وسسسلم. 

تهديد قريسش السذين كسذبوا الرسسول عليسه الصسلة والسسلم.  ثسم قسال
 ))، هذا استطرالد أي انتقسسالبلا الذينا كفرجواا فيا تكذيبتعالى: (( 

من موضوع لخر، والذين كفروا يعني بمحمد صلى الله عليه وعلى آلسسه
وسلم، في تكذيب : في للظرفية، كأن هؤلء منغمسون فسسي التكسسذيب،

بييلا الييذينوالتكذيب محيط بهم من كل جانب، وهذا أبلغ من قوله (( 
جوبييلا الييذينا كفييرجوا)) فسسي هسسذا الموضسسع (( كفييرجواا يكييذبدونا 



 )) في موضع آخر، تكسسون أبلسسغ، لن القسسرآن الكريسسم قسسد يسسأتييكذبدون
بكلمتين مختلفتين في موضعين وتكون كل واحدة في موضعها أبلغ من

بيلا اليذينا كفيرجواالخرى، لن القرآن مشتمل على غاية البلغسسة.(( 
 )): واللسسه تعسسالى مسسنجواللها منا جورائهما محميط )) . (( فيا تكذيب

ا فسروا فسإن اللسه تعسالى ورائهم محيط أي: غسالبهم ومحيسط بهسم ومهم
اا، لن يفلتوا مسسن اة وسلطان اا وقدر مدركهم ل محالة، فهو محيط بهم علم

ااكما قال تعالى: ((  جولدوا أرادا اللييها بقييدومالله تعالى إذا أرالد بهم سوء
ااا فلا مردا لها جوماا لها منا دجونها منا جوال  )). ثم قال تعسسالى: ((سدوء
)): ونتكلسسم عليسسه إن شسساءبلا هدوا قرآنا مجميد.ا فيا لدوحا محفييدوظا 

الله فسسي اللقسساء القسسالدم لنسسه مهسسم، ونسسذكر المناسسسبة بيسسن الختسسم لهسسذه
السورة بهذه اليتين وبين ابتدائها بالسسسماء ذات السسبروج ومسسا ذكسسر فيهسسا
من العبر و القصص، نسأل اللسسه تعسالى أن يجعلنسا وإيساكم ممسن يتلسسون

بلا الييذينا كفييرجواكتاب الله حق تلوته إنه على كل شسسيء قسسدير.(( 
 )): الذين كفروا يشمل كلفيا تكذيبا .ا جواللها منا جورائهما محميط

من كفر بالله ورسسسوله سسسواء كسسان مسسن المشسسركين، أو مسسن اليهسسولد، أو
النصارى أو غيرهم؛ وذلك لن اليهولد والنصارى الن وبعد بعثة الرسسسول
للم ليسسوا علسسى لديسسن ول تنفعهسسم ألديسسانهم لنسسه سسس أي صلى الله عليه وس
للم س خاتم النبياء فمن لم يؤمن به فليس على النبي صلى الله عليه وس
شيء من لدينه، بل إنه سبق لنسسا أن مسسن لسسم يسسؤمن برسسسول واحسسد مسسن
ال مسسن لسسم يسسؤمن بنسسوح أنسسه الرسل فهو كسسافر بجميسسع الرسسسل، يعنسسي مث
رسول ولو آمن بغيره من النبياء فإنه مكسسذب لجميسسع النبيسساء، والسسدليل

 )) ، فسسبين اللسسهكذبتا قدوما ندوحا المرسلمينعلى هذا قوله تعالى: (( 
اا، إذ أنسسه ال واحد أن هؤلء كذبوا جميع الرسل مع أنهم لم يكذبوا إل رسو
اا صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم هسسو ليس     رسول، فهذا الذي كسسذب محمسسد
لذب لغيره مسسن الرسسسل، فسسإذا الدعسست اليهسسولد أنهسسم علسسى لديسسن وأنهسسم مك
يتبعون التوراة التي جاء بها موسى نقول لهسسم: أنتسسم كسسافرون بموسسسى
كافرون بالتوراة، وإذا الدعت النصارى السسذين يسسمون أنفسسهم اليسوم "

 " أنهم مؤمنون بعيسى قلنسسا لهسسم: كسسذبتم أنتسسم كسسافرونبالمسميحميمين
بعيسى؛ لنكم كافرون بمحمد عليه الصلة والسلم، والعجب أن هسسؤلء
اليهولد والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلة والسلم مع أنهم يجسسدونه
اا عندهم في التوراة والنجيل، يسسأمرهم بسسالمعروف، وينهسساهم عسسن مكتوب
المنكسسر، ويحسسل لهسسم الطيبسسات، ويحسسرم عليهسسم الخبسسائث، ويضسسع عنهسسم



إصرهم والغلل التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكسسن
العنالد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلة والسسسلم

جودا كثميرا ميينا أهييلا الكتييابا لييدوا يردجونكييما ميينا بعييدا إيمييانكم(( 
ااا منا عندا أنفسهما منا بعدا ماا تبمينا لهيما الحيق ااا حسد  )).كفار

 )) يشمل كل من كفسسربلا الذينا كفرجوافالحاصل أن قوله تعالى: (( 
بمحمسسد حسستى مسسن اليهسسولد والنصسسارى، ولهسسذا قسسال النسسبي عليسسه الصسسلة

جوالذيا نفسا محمدا بميدها لا يسمعا بيا منا هذها المةوالسلم: ( 
يعنيا أمةا الدعدو ةا يهدوديا جولا نصرانيا ثما لا يؤمنا بماا جئتا به

في )، كل الكفار فسسي تكسسذيب وقسسال: (( إلا كانا منا أصحابا النار
 )) فجعل التكذيب كالظرف لهم يعني : أنه محيط بهم من كسسلتكذيب

بلا الذينا كفرجواا فيا تكذيبا .ا جواللها منجانب - والعياذ بالله-. (( 
 )) يعني أن الله تعالى محيسسط بهسسم مسسن كسسل جسسانب لجورائهما محميط

لنسسه عسسز وجسسل قسسد يشذون عنه ل عن علمسسه ول سسسلطانه ول عقسسابه، ولك
بلا هدوا قييرآنا مجميييد.ا فييييملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. (( 

 )) أي مسسا جسساء بسسه الرسسسول عليسسه الصسسلةبلا هدو )) (( لدوحا محفدوظ
 )) أي ذو عظمة ومجد، ووصسسف القسسرآن بسسأنه((ا قرآنا مجميدوالسلم 

مجيد ل يعنسسي أن المجسسد وصسسف للقسسرآن نفسسسه فقسسط، بسسل هسسو وصسسف
لمل هذا القرآن فحمله وقسسام بسسواجبه مسسن تلوتسسه حسسق للقرآن، ولمن تح

فيييتلوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة. وقوله تعسسالى: (( 
 )) يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عسسز وجسسل السسذيلدوحا محفدوظ

يمحدوا اللييها ميياا يشيياءهو أم الكتاب كما قال الله تبسسارك وتعسسالى: (( 
 )). هذا اللوح إذا سألنا سائل: من أي مالدةجويثبتا جوعندها أما الكتاب

هو؟ ماذا نقول؟ نعم، نقول لوح من خشب؟ من حديد؟ من زجاج؟ من
ذهب؟ من فضة؟ من إيش؟ قسسل: هسسو لسسوح كتسسب اللسسه بسسه مقسسالدير كسسل
شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل علسسى محمسسد صسسلى

للم .  فهسسو ((   ))، قسسال العلمسساءفيييا لييدوحا محفييدوظاللسسه عليسسه وسسس
)) ل ينسساله أحسسد، محفسسوظ عسسن التغييسسر والتبسسديل، والتبسسديلمحفدوظا ((

والتغيير إنما يكون في الكتب الخرى؛ لن الكتابسسة مسسن اللسسه عسسز وجسسل
: الكتابة في اللوح المحفوظالندوعا الجولأنواع : أرجوا أن تنتبهوا لهذا 

اا، ل يمكسسن اا محفوظ وهذه الكتابة ل تبدل ول تغير، ولهذا سماه الله لوح
: الكتابة على بنسسي آلدم وهسسم فسسيالثانيأن يبدل أو يغير ما فيه، لنه ، 

لم له أربعة أشسسهر، بعسسث بطون أمهاتهم، لن النسان في بطن أمه إذا ت



ال بالرحام، فينفخ فيه السسروح بسسإذن اللسسه، لن الجسسسد اا موك الله إليه ملك
انا، ويؤمر بأربع عبارة عن قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنسا
كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى

 كل سنة، وهي الكتابسة الستي تكسون فسسي ليلسسة القسسدر، فسإن اللسهحدولمية
سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، قسسال اللسسه

 )) . فيكتسسب فسسي هسسذهفميهاا يفرقا كلا أمرا حكميييمتبارك وتعالى: (( 
 وهي: كتابة الصسسحفكتابةا رابعةالليلة ما يكون في تلك السنة. هناك 

التي في أيسسدي الملئكسسة، وهسسذه الكتابسسة تكسسون بعسسد العمسسل، والكتابسسات
الثلث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابسسة الخيسسرة هسسذه تكسسون بعسسد
العمل، يكتب على النسان ما يعمل من قول بلسانه، أو فعل بجوارحه،
أو اعتقسسالد بقلبسسه، فسسإن الملئكسسة المسسوكلين بحفسسظ بنسسي آلدم أي بحفسسظ

كلا بلا تكييذبدونا بالييدين.ا جوإنأعمالهم يكتبون، قال الله تعسسالى: (( 
ااا كاتبمين.ا يعلمدونا ميياا تفعلييدون  )). لكسسنعلميكما لحافظمين.ا كرام

ة مسا بعسد هسذه الكتابسة الخيسرة تختلسف عسن الثلث السسابقة لنهسا كتاب
العمل، حتى يكتب على النسان ما عمل فسسإذا كسسان يسسوم القيامسسة فسسإنه

جوكلا إنسانا ألزمنيياها طييائرهيعطى هذا الكتاب كما قال تعالى: (( 
اا.ا اقييرأ ااا يلقيياها منشييدور فيا عنقها جونخرجا لها يدوما القميامةا كتاب

اا  )). يعني تعطسسى الكتسسابكتابكا كفىا بنفسكا الميدوما علميكا حسميب
ويقال لك أنت: اقرأ حاسب نفسك، قال بعض السلف: لقد أنصفك من
اا على نفسك، وهسسذا صسسحيح أي إنصسساف أبلسسغ مسن أن يقسال جعلك حسيب
للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك، أليس هذا هو النصاف؟!
اا بل أكبر إنصسساف هسسو هسسذا، فيسسوم القيامسسة تعطسسى هسسذا الكتسساب منشسسور
اا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا، في احا أمامك ليس مغلق مفتو
مكان كذا، كذا وكذا، شسيء مضسبوط ل يتغيسر، وإذا أنكسرت فهنساك مسن

 )) يقول اللسان: نطقتيدوما تشهدا علميهما ألسنتهميشهد عليك (( 
)) تقسسول اليسسد:جوأيييديهما جوأرجلهييما بميياا كيياندواا يعملييدونا بكسسذا (( 

اا، الجلولد تشسسهد بمسسا بطشت، تقول الرجل: مشيت، بل يقول الجلد أيض
جوقالدواا لجلدودهما لما شهدتما علميناا قالدواا أنطقناا اللييهلمست (( 

الذيا أنطقا كلا شيءا جوهدوا خلقكما أجولا ميير ةا جوإلميييها ترجعييدون
)). المهم الن أن اللوح المحفوظ هو هذا اللسسوح السسذي كتسسب اللسسه فيسسه
مقالدير كل شيء هو محفوظ من التغييسسر، محفسسوظ مسسن أن ينسساله أحسسد،
والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه، وقلنا إنه محفسوظ لنسه ل يتغيسسر



وما بأيد الملئكسسة يتغيسسر، وقلنسسا أن الكتابسسات أربسسع: اللسسوح المحفسسوظ، و
الجنة، والكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة؟ كتابسسة العمسسال
بعد وقوعها وتكون هذه بأيد الملئكة، على اليميسسن واحسسد مسسن الملئكسسة
وعلى الشمال واحد، يسجلون على النسسسان كسسل مسسا يقسسول، نحسسن الن
يفس يوجسسد نن نسجل بمسجل الشريط ل يفوت شيء من النسان حتى ال

اا الملئكة يكتبسسون كسسل شسسيء، ((  ماا يلفييظفي هذا الشريط، هم أيض
 )) هسسذه يقسسولميينا قييدول))، و(( منا قدولا إلا لديها رقميييبا عتميييدا 

 "،إنا النكر ةا فيا سمياقا النفيييا تكييدونا للعمييدومعلماء البلغة: " 
حيسسذكر أن أي قول تقوله عنسسدك رقيسسب حسسسيب حاضسسر ل يغيسسب عنسسك، و
ن شسدة اا وكسان يئسن فسي مرضسه، م المام أحمد رحمه الله كان مريضس
المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال : يا أبا عبد الله  -وهو طسساووس
الشامي- وهو رجل من التابعين معروف، يقول: إن الملئكة تكتب على
النسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه، فأمسسسك رحمسسه اللسسه
عسسن النيسسن، فسسالمر ليسسس بهيسسن، نسسسأل اللسسه تعسسالى أن يتولنسسا بعفسسوه
ومغفرته.               و إلى هنا ينتهي الكلم على هذه السورة العظيمة
التي ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء ذات السسبروج وأنهاهسسا بقسسوله: ((

)) فمن تمسك بهسسذا القسسرآنبلا هدوا قرآنا مجميدا فيا لدوحا محفدوظا 
العظيسسم فلسسه المجسسد والعسسزة والكرامسسة والرفعسسة، ولهسسذا ننصسسح أمتنسسا
السلمية بالدئين بأفرالد شعوبها أن يتمسسسكوا بسسالقرآن العظيسسم، ونسسوجه
الدعوة على وجه أوكد، وأوكسسد إلسسى ولة أمورهسسا أن يتمسسسكوا بسسالقرآن
العظيم، وأن ل يغرهم البهرج المزخرف الذي يسسرلد مسسن المسسم الكسسافرة
السستي تضسسع القسسوانين المخالفسسة للشسسريعة، المخالفسسة للعسسدل، المخالفسسة
لصلح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ، ثسسم ينبسسذوا كتسساب اللسسه وسسسنة
اا يتصور رسوله وراء ظهورهم، فإن هذا والله سبب التأخر ول أظن أحد
الن أن أمة بهذا العدلد الهائل تكون متأخرة هسسذا التسسأخر، وكأنهسسا إمسسارة
في قرية بالنسبة للدول الكافرة، لكن سبب ذلك ل شك معلوم هو أننسسا
تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو: التمسك بهسسذا القسسرآن العظيسسم، وذهبنسسا
نلهسسث وراء أنظمسسة بائسسدة فاسسسدة مخالفسسة للعسسدل، مبنيسسة علسسى الظلسسم
والجور، فنحن نناشد ولة أمورنسسا وأنسسا أقصسسد بسسولة أمورنسسا وولة أمسسور
اا، لننا أمة واحدة، وإن تفرقت منسسا البلسسدان، واختلفسست المسلمين جميع
ييا اا حقيق منا اللسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا رجوع
للم حتى يسسستتب لهسسم إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وس



المسسن والسسستقرار، وتحصسسل لهسسم العسسزة والمجسسد والرفعسسة، وتطيعهسسم
شعوبهم، ول يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء؛ وذلك لن النسان
إذا أصلح ما بينه وبين ربه، أصلح الله مسسا بينسسه وبيسسن النسساس، فسسإذا كسسان
ولة المور يريدون أن تسسذعن لهسسم الشسسعوب، وأن يطيعسسوا اللسسه فيهسسم،
ال حتى تطيعهسسم أممهسسم، وإل فليسسس مسسن المعقسسول أن فليطيعوا الله أو
يعصوا الملك الكبر وهو الله عز وجل، ثم يريدون أن تطيعهم شسسعوبهم
حعد القلب عن اللسسه بعسسد النسساس عسسن صسساحبه - يب هذا بعيد، بعيد، بل كلما 
حرب من الله قرب الناس منه، فنسأل اللسسه يق نسأل الله العافية-، وكلما 
أن يعيسسد لهسسذه المسسة السسسلمية مجسسدها وكرامتهسسا، وأن يسسذل أعسسداء
المسلمين في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين
في البوسنة والهرسك وأن يعينهم على ما أصابهم من هسسؤلء النصسسارى
الذين ل يريدون أن يقيم للمؤمنين قائمة ونسأل الله أن يذل النصسسارى
واليهولد، وأن يكبتهم، وأن يرلدهم على أعقابهم خائبين،وكذلك كل عسسدو،
.إنه على كل شيء قدير


